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Opbrengst oud papier zeer welkom
Behalve een verzameling mooie
stemmen heeft Christelijk Mannenkoor Excelsior nog een gave: oud
papier ophalen. Al zo’n 50 jaar.

Slotontmoeting
Ziet Ambacht er over twintig jaar
anders uit? Welke veranderingen
zijn er in onze leefomgeving? En
welke keuzes moeten we nu maken in onze omgevingsvisie om
te zorgen dat het dan nog steeds
aantrekkelijk is om hier te wonen
en te ondernemen?

maken dan een verdiepingsslag
voor allerlei thema’s voor de leefomgeving.

Denk en praat mee!
Op deze manier is de omgevingsvisie niet alleen een visie van de
gemeente, maar van iedereen.
Kijk voor meer informatie op
Op dinsdagavond 25 mei kunt www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie.
u hierover meepraten tijdens de
digitale Slotontmoeting. Deze bijeenkomst is een vervolg op de
participatiebijeenkomsten van 20
en 29 april (de Ontmoetingen).
Ook als u eerder niet aanwezig
was, bent u van harte welkom
tijdens de Slotontmoeting. We

Wanneer?
Dinsdagavond 25 mei:
Slotontmoeting

Aanmelden via:
https://bit.ly/OntmoetingHIA

Tijdens de groendak-actie ontvangt u De groendak-actie loopt tot en met
een gratis dakinspectie, een aantrek- 2 juni.
kelijke vierkante-meterprijs en een
gratis bijenhotel na aanleg van het
groendak.
Daarnaast verloten we twee gratis
groene daken (van 10 m2) aan deelnemende inwoners en één groendak
(10 m2) aan deelnemende bedrijven.
Scan de QR-code voor alle actievoorwaarden of kijk op: https://groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht/.

Gemeentehuis gesloten
In verband met Hemelvaartsdag is maandag 17 mei bent u weer van
het gemeentehuis op donderdag 13 harte welkom in de gemeentewinkel.
mei en vrijdag 14 mei gesloten. Op

Agenda
17

mei

DOE
M E E!

Dinsdag 25 mei

Doe mee met de
groendak-actie!

18

26

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

mei

Omgevingsvisie

Christelijk Mannenkoor Excelsior haalt iedere maand oud papier op. Deze foto is gemaakt voor de coronapandemie.

Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen

mei

dagavond van de maand rollen
twee koorleden deze kliko’s naar
de perswagen. Per avond ongeveer
400 stuks.” Taeke vult aan: “Hiervoor moeten de oud papierophalers
Voordat het virus de kop opstak, eerst een cursus bij HVC volgen.”
gaf het koor jaarlijks een gratis
kerstconcert en trad het op in ver- Oproep
zorgingshuizen en ziekenhuizen. Sinds de introductie van de papierTweede voorzitter Theo van Namen kliko’s haalt het koor beduidend
en PR-bestuurslid Taeke van der minder oud papier op. Van pakweg
Wal, beiden lid van het ophaal- 100 ton per jaar naar nu circa 60
team: “Niet alleen de extra kosten ton per jaar. Namens de deelnevoor deze concerten, maar ook de mende verenigingen roept het koor
aanschaf van nieuwe muziek betaal- iedereen op om het oud papier via
den we uit de opbrengst van oud een kliko aan te bieden. “We kunpapier.”
nen de opbrengst heel goed gebruiken”, zeggen beide heren in koor.
Papierkliko
Het ophalen begon al in de jaren Neem voor een gratis oud papier70. Eerst met eigen auto’s. Via op- en kartoncontainer contact op met
slag in een garagebox ging het naar de klantenservice van HVC. Wilt u
de papierverwerker. Theo: “Sinds alles weten over het scheiden van
maart 2015 kennen we in Ambacht oud papier en karton? Kijk dan op
de papierkliko. Iedere derde vrij- www.hvcgroep.nl/papier-en-karton.

Om 20.00 uur
Commissie
ABA-Financiën
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Collecte
Longfonds
Van 17 t/m 22 mei 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

@gemeentehia

woensdag 12 mei 2021

Wie verdient volgens u een lintje?

Werk in de wijk

Stuur uw voordracht in voor 1 juli!
Maar liefst zes Ambachters ontvingen onlangs een Koninklijke onderscheiding. Vorige week las u op deze
pagina wie er zijn onderscheiden.
Kent u iemand die volgens u ook een
lintje verdient? Kom dan nu in actie!

is. Lever zoveel mogelijk relevante
informatie aan over de persoon die u
voordraagt. U vindt het voordrachtformulier op www.h-i-ambacht.nl/lintje
en op www.lintjes.nl. Wilt u vooraf

meer informatie, neem dan contact
op met het bestuurssecretariaat via
telefoonnummer 14078 of per e-mail:
representatie@h-i-ambacht.nl.

Een
Koninklijke
onderscheiding
(lintje) is een blijk van waardering
voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de
Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld voor een vereniging, een kerk
of voor de medemens. Iedereen kan
iemand voordragen voor een lintje.

1

Behandeling van uw voordracht
De behandeling van een voordracht
neemt veel tijd in beslag. Zorg er
daarom voor dat uw voordracht vóór
1 juli 2021 bij de gemeente binnen

2

3

Duurzaamheid

4

Tips voor het wassen van uw auto
Zelf uw auto wassen lijkt onschul- •
dig. Maar in het afvalwater zit vuil,
vet en zeep wat het grondwater of
de sloot in stroomt. Was uw auto
liever in de wasstraat waar het
waswater apart wordt opgevan- •
gen. Het zorgt voor een schonere
auto en een beter milieu.
Gaat u toch zelf aan de slag met
een emmertje sop, denk dan aan •
het volgende.

Gebruik een mild reinigingsmiddel dat het liefst ook biologisch afbreekbaar is. Bijvoorbeeld een afwasmiddel of
een autoshampoo.
Hebt u een regenton? U kunt
in plaats van drinkwater ook
regenwater gebruiken. Hiermee wast u uw autoramen
streeploos schoon.
Gebruik emmers in plaats van

•

een slang om minder water te
verbruiken.
Houd rekening met voetgangers en was uw auto niet op
de stoep.

•

•
Meer handige tips lezen over
een duurzaamheid? Meld u gratis aan voor onze nieuwsbrief via
www.bit.ly/duurzaamambachtnb.

•

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind december 2021.

•

Inrichten Waterbusplein: tot
voorjaar 2022.

•

Van Assendelftgaarde en de
Halfweg: werkzaamheden
project Kruiswiel fase 3:
tot 2e week oktober 2021.

•

Bongerd, bouw van een
toegangsbrug naar de speelweide langs Sophialaan en
realisatie veilige oversteekplaats; doorgaand verkeer
afgesloten ter hoogte van
huisnummers 4-6: t/m 12 mei;
omleiding met borden.

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: naar
verwachting eind mei gereed.

•

•

Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen:
naar verwachting eind mei
gereed.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente: loopt door in mei.
Het verwijderen van 37
gemeentelijke bomen (vergunningsvrij) op diverse locaties
(voor details
bit.ly/bomengemeentehia).
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden.
Noodkap in verband met
gevaarzetting 4 populieren bij
Het Volgerland en 2 populieren bij De Spiegel.
Noodkap van 27 bomen op
diverse locaties in HendrikIdo-Ambacht ((voor details
bit.ly/bomengemeentehia).

De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m
begin mei.
• De Laantjes, woonrijpmaken:
tot november 2021.
• De Straatjes, bouwrijpmaken:
tot november 2021.

Openbare commissievergaderingen mei 2021
Op maandag 7 juni 2021 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de
commissies in mei. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live
volgen. De commissievergadering
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën d.d. 19 mei
2021 wordt verzet naar woensdag
26 mei 2021.
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda,
spreekrecht burgers, mededelingen
en ingekomen stukken, informatie

van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samen- •
werking, agendapunten volgende
vergadering en sluiting.
•

park Ambachtsezoom 2021.
Grondexploitatie De Volgerlanden 2021.
Zienswijze jaarstukken 2021
en begroting 2022 Gevudo.

•

Stedin.

U kunt de stukken ook via de
website van de gemeente inzien:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
De specifieke agendapunten vindt
In het scherm kunt u dan klikken
u hier per commissie vermeld:
Algemeen Bestuurlijke Aangelegen- op ‘Vergaderstukken’ in raadsinforheden - Financiën
matie.
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken Woensdag 26 mei 2021, 20:00 uur
Maandag 17 mei 2021, 20:00 uur
•
Zienswijzen jaarstukken 2020 Spreekrecht
•
Rekenkamerrapport Sportief
en begroting 2022 de GR Iedereen krijgt de gelegenheid om
Hendrik-Ido-Ambacht.
Drechtsteden en GR Veilig- tijdens de raads- en commissie•
Vaststellen beleidskamer Onheidsregio, GR Bureau Open- vergaderingen iets te zeggen over
derwijsachterstandenbeleid.
bare Verlichting, GR Natuur- en de onderwerpen die op de agenda
Recreatieschap IJsselmonde, staan. Hiervoor is maximaal dertig
Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Omgevingsdienst ZHZ, GR minuten ingeruimd aan het begin
Dinsdag 18 mei 2021, 20:00 uur
Dienst Gezondheid & Jeugd en van de vergadering. Wilt u gebruik•
Grondexploitatie BedrijvenDrechtwerk.
maken van het spreekrecht, meldt

dan ten minste 48 uur voor de vergadering bij de griffier over welk(e)
onderwerp(en) op de agenda u iets
wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078-7702687 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef
hierbij uw naam, (e-mail)adres en
telefoonnummer op. Tijdens de
vergadering krijgt u 5 minuten het
woord van de voorzitter in volgorde van aanmelding. Hierna doet de
voorzitter of een lid van de commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Verkeersbesluit Bongerd 10
Wij informeren u over een genomen verkeersbesluit voor een gehandicaptenparkeerplaats
aan de Bongerd 10. De bekendmaking van dit
verkeersbesluit is terug te vinden op www.
officielebekendmakingen.nl en ligt met bijbe-

horende stukken met ingang van de dag na
bekendmaking gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de informatieruimte van
het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht het college van burgemeester en wethouders
kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
deze besluiten is betrokken, binnen zes weken AA Hendrik-Ido-Ambacht.
na bekendmaking een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

Bekendmaking Wet Milieubeheer Veersedijk 271
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52,
het volgende bekend.

4 mei 2021 door Joop Rodenburg Sloopwerken
en puinrecycling B.V. ingevolge artikel 4.1 van
het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor
het plaatsen van een mobiele puinbreker aan
de Veersedijk 271 te Hendrik-Ido-Ambacht.

gedurende maximaal 3 werkdagen van 07.00 een informatief karakter heeft.
uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat, kunt u telefonisch inlichtingen inwinnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnumIn de afgelopen periode is een kennisgeving
van het daarbij aangegeven besluit ingediend De werkzaamheden vinden plaats in de peri- mer 078 - 7708585. De directeur vestigt er de
ode van 24 mei 2021 tot 23 augustus 2021, aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend
op:

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn

op de aanvraag “Beoordeling MER- aanmeldnotitie Noordeinde 1 Hendrik-Ido-Ambacht”.”
te verlengen. De verlengingstermijn wordt
eenmalig met 6 weken verlengd. Dit doen zij

op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet al- Locatie: Noordeinde 1 te Hendrik-Ido-Ambacht
gemene bepalingen omgevingsrecht met de Nieuwe uiterste beslisdatum: 28 juni 2021
volgende reden: het aspect luchtkwaliteit /
stikstofdepositie moet nader worden getoetst.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg

het leggen en verwijderen van laagspanningskabel
en lagedrukleiding door Stedin Netten BV

12 juli tot 31 december 2021

12 mei 2021

Willem de Zwijgerstraat

de aanleg van laagspanningskabels door Stedin Netten BV

1 juli tot 1 december 2021

12 mei 2021

Wattstraat

de reconstructie van een watertransportleiding door Oasen NV

28 april tot 14 mei 2021

12 mei 2021

Willem de Zwijgerstraat

de aanleg van een huisaansluiting door Netwerk Exploitatiemaatschappij BV

26 juli 2021 tot 26 januari 2022

12 mei 2021

**Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brasem 20

plaatsen dakkapel /voor- en achterzijde

bouwen

30 april 2021

Brasem 22

plaatsen dakkapel/voor- en achterzijde

bouwen

30 april 2021

Mauritsstraat 62

plaatsen dakkapel achterdakvlak

bouwen

22 april 2021

Olykamp 27

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

22 april 2021

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

De Plaats 10

realiseren van een uitbreiding

bouwen, planologisch afwijken

10 maart 2021

bouwen

15 april 2021

Rijksstraatweg ongenummerd, kavel B bouwen woning, paardenbak en mestopslag

Besluit buiten behandeling laten
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Onderdijk 99

bouwen 18 starterswoningen

bouwen

26 april 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hark 3

plaatsen dakkapel achterdakvlak

bouwen

4 mei 2021

Onderdijkse Rijweg 262

toevoegen functieaanduiding en diverse kleine aanpassingen

bouwen, planologisch afwijken,
veranderen monument, gemeentelijk

3 mei 2021

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte
(team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.
**Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

